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3. 12. SOCIÁLNÍ PORADNA GD
PORADNA PONDĚLÍ 15:00 

Potřebujete poradit, jak získat nové zaměstnání, jak se zbavit 
dluhu nebo jak vyřešit svízelnou situaci s bydlením? Přijďte za 
námi v pondělí od 15:00 do 17:00 do kavárny V. kolona 
v Bohnickém areálu!

5. 12. KINOKOLONA: 
POSLEDNÍ AUTOPORTRÉT
KINO STŘEDA 19:00 

Slovenský dokumentarista Marek Kuboš už 13 let nenatočil 
žádný fi lm. Jeho prvním snímkem vůbec – cvičením na fi lmové 
škole – byl autoportrét. Nyní se kruh se uzavírá: v Posledním 
autoportrétu už je třeba jen po sobě uklidit, zrekapitulovat 
úspěchy i neúspěchy a rozloučit se se svými protagonisty.
Mimořádně vtipný introspektivní metadokument není ani tak 
studií tvůrčí krize, jako spíše lehce znepokojivým ztělesněním 
otázky: dá se ještě dneska vůbec natočit opravdový, autentický 
dokument? 

6. 12. ANTI-FASCIST ART
BESEDA ČTVRTEK 18:00

Přednáška je věnována historii i současnosti angažovaného 
umění proti fašistickým a nacistickým ideologiím na slovenské 
a české scéně. Přednáška spojená s diskuzí by se měla zabývat 
otázkou, jak má vypadat angažované vizuální umění zaměřené 
proti fašismu dnes, kdy pravicový populismus, rasistické 
a xenofobní tendence nabývají u nás i ve světě na intenzitě 
a jestli může mít širší společenskou odezvu tak jako v minulosti. 
Přednáší a diskuzi vede Pavel Karous.

13. 12. STOPEM PO ÍRÁNU
BESEDA ČTVRTEK 18:00

Když cestovatel Lukáš Fabiánek poprvé vstoupil do Íránské 
islámské republiky, připadal si jak hrdinové knižní ságy Letopisy 
Narnie. Místo magické skříně však prošel celní budovou. Poté se 
už ale ocitl v naprosto snovém světě, který je od toho našeho 
tolik odlišný, ale zároveň tolik podobný. Poznejte krásy, úžasné 
lidi ale i úskalí, nesmyslné zákony a divné zvyky bývalé perské 
říše. To vše očima jednoho stopaře se zvláštním talentem 
dostávat se do zajímavých až trapných situací, o které by byla 
škoda se nepodělit.

klubvkolona.cz             
facebook.com/v.kolona

14. 12. POEZIÍ K ČISTÉ HLAVĚ
ČTENÍ PÁTEK 15:30

Autorské čtení účastníků literárních dílen Poezii žerem.
Básně i prózy jež zazní, vznikly na literárních dílnách otevřených 
veřejnosti. Jejich autory jsou jak ti, kteří se psaní jako zálibě už 
dlouho věnují, tak ti, kteří si ho poprvé zkouší.

19. 12. KINOKOLONA: 
BLADER RUNNER 2049 
+ OSLAVA NAROZENIN
KINO + PŘEDNÁŠKA STŘEDA 19:00

Přesně 90 let uplyne 16. prosince 2018 od narození 
amerického spisovatele Philipa K. Dicka. Dickovi, tématy jehož 
románů jsou zpravidla nejednotná realita či jedinec rozsypávající 
se pod tíhou systému a technologické společnosti, vděčíme 
mimo jiné za fi lmy Blade Runner, Total Recall, Minority Report 
či Temný obraz. Na počest mistrových nedožitých narozenin 
si pustíme rok starý snímek Blade Runner 2049 navazující na 
původní hit z osmdesátých let. Film bude uvedený krátkou 
přednáškou shrnující a velebící Dickův celoživotní přínos všem 
pozemšťanům. Vzpomeneme také Dickova citátu: „Ve společnosti 
šílenců, jsou blázni ti zdraví.“

20. 12. BENEFICE PRO SŮVY
BENEFIT ČTVRTEK OD 17:00

Turistickému oddílu Sůvy, který sídlí na Praze 8 již 33 let, 
vyplavila havárie topení celou klubovnu. Rozhodli se proto 
uspořádat akci, kde se pokusí vybrat peníze na její znovuobnovení. 
Přijďte se dozvědět se více o činnosti TOM Sůvy, podívat na 
fotky z akcí, poslechnout si písničky, vytvořit si něco pěkného ve 
vánočních dílničkách a také přispět na dobrou věc.

21. 12. BUBNOVÁNÍ
BUBNOVÁNÍ PÁTEK 18:00

Tradiční bubnování v Koloně, pro malé i velké, zkušené 
i nezkušené, pod dozorem zkušeného lektora. Chyťte rytmus!

V. kolona: Ústavní 91, Praha 8, 777 913 058, v.kolona@greendoors.cz
Otevřeno každý den od 13:00 do 19:00, v den konání akce do 22:00.
Kavárnu najdete v budově Divadla Za plotem v areálu PN Bohnice.


